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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció Carrer Còrsega, 691b- 695 i Passatge. Catalunya, 1-9 

Població i comarca Barcelona, el Barcelonès 

Coordenades UTM X=431572 / Y=4585051 / Z=37,10 m 

Promoció CLABSA 

Execució intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Direcció tècnica Rony José Castillo Gómez 

Tipus d’intervenció Preventiva 

Activitat autoritzada Seguiment d’obra i excavació arqueològica 

Dates autoritzades del 10 al 18 de desembre de 2009 i  del 7 al 20 de gener de 
2010 i del 4 al 12 de febrer de 2010 

Dates d’execució desembre de 2009 - febrer de 2010 

Núm. Exp. Dept. Cultura 437 K121 B-2009-1-4545 / 437 K121 NB-2010-1-4632 / 470 K121-
NB-2010-2 4809 

Codi del MHCB 127/09 

Paraules clau Control arqueològic / rasa de serveis / resultats arqueològics 
negatius 

Resum L’empresa CLABSA havia de realitzar tres rases així com 
instal·lar dos nous embornals. La construcció d’aquestes tres 
rases responia projecte de xarxa local de clavegueram que 
contemplava la col·locació d’un nou col·lector que 
connectés amb el ja existent al C/ Xifré. L’indret on s’ha dut a 
terme l’actuació s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i 
d’alt valor històric, per la qual cosa es va haver de realitzar 
una Intervenció Arqueològica preventiva prèviament a la 
realització de les obres, d’acord amb la normativa municipal i 
general en matèria patrimonial. Degut a la no localització de 
restes ni nivells d’entitat arqueològica, així com a la no 
trobada d’indicis que pressuposessin l’existència d’aquestes 
restes durant el control de la rasa 1 i dels dos embornals, es va 
acordar, juntament amb els tècnics del MUHBA, de no 
realitzar el seguiment arqueològic de la rasa del Ptge. 
Catalunya contemplada al projecte d’obres. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

La present memòria científica recull els treballs realitzats així com els resultats obtinguts 

a la intervenció arqueològica portada a terme entre els dies 7 i 18 de desembre de 

2009, 7 i 20 de gener de 2010, 1 i 12 de febrer de 2010.  al carrer Còrsega núm 691B- 695 

i Passatge Catalunya, 1-9 del districte de Sant Martí, Barcelona. 

Aquest espai es troba situat a una zona d’interès arqueològic i alt valor històric, ja que: 

-Aquesta zona està inclosa a l’Àrea de Protecció Arqueològica del Dolmen Camp de 

l’Arpa (ARPA 10006) a on se situen restes d’època prehistòrica. 

-Atenent a la toponímia, el nom del barri del Camp de l’Arpa procedeix probablement 

de l’existència d’un dolmen en aquesta zona. Figura citat en un document de l'any 

1037 del Cartulari de Sant Cugat, amb la forma ad ipsa archa, amb motiu d'una 

confrontació de límits. El nom actual seria una deformació de l'original. 

-La possible existència a aquest indret en concret del refugi antiaeri núm. 812 construït 

durant la Guerra Civil (1936- 1939). Aquest formaria part del refugis antiaeris que la 

Junta de Defensa Pasiva, organitzada per la Generalitat, tenia l’encàrrec de construir. 

És per aquests motius que hi havien previsions fonamentades de la possibilitat de 

documentar alguna resta arqueològica en el subsòl d’aquest indret. 

El 3 de desembre de 2009, el Departament de Gestió de Projectes de l’Ajuntament de 

Barcelona i el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, sol·liciten un permís per a 

efectuar una intervenció arqueològica preventiva al carrer Còrsega 691 B-695 i 

Passatge Catalunya 1-9 de Barcelona (Barcelonès) sota la direcció de l’arqueòleg 

Rony José Castillo Gómez (ACTIUM, SL) del 7 al 18 de desembre de 2009. 

El dia 9 de desembre de 2009, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia emet informe 

favorable a l’ esmentada sol·licitud. 

Atès que les dates d’execució sol·licitades no s’ajusten al que preveu l’article 15.3 del 

Decret 78/ 2002 sobre els terminis de resolució de la sol·licitud, es va proposar un canvi 

de dates de la intervenció: de 10 a 18 de desembre de 2009. 

El 23 de desembre de 2009, el Departament de Gestió de Projectes de l’Ajuntament de 

Barcelona i el senyor Ferran Puig i Verdaguer, director del Servei d’Arqueologia del 

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, sol·liciten un permís de pròrroga per a 

efectuar l’ esmentada intervenció arqueològica del 7 al 20 de gener de 2010. 

El dia 23 de desembre de 2009, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia emet informe 

favorable a l’ esmentada sol·licitud. 

Seguidament, el dia 1 de febrer de 2010, el cap del Departament de Gestió de 

Projectes de l’Ajuntament de Barcelona i el senyor Ferran Puig i Verdaguer, director del 

Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, sol·liciten un nou 

permís de pròrroga per a efectuar l’ esmentada intervenció arqueològica entre els 

dies 1 i 12 de febrer de 2010. 

El dia 3 de febrer de 2010, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia emet informe 

favorable a l’ esmentada sol·licitud. Les dates sol·licitades no s’ajusten a les condicions 

que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, per la qual cosa se’n proposen 

unes noves: del dia 4 al 12 de febrer de 2010. 
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La intervenció de caràcter preventiu, s’acull a la Llei del Patrimoni Cultural Català  

9/1993, de 30 de setembre,(DOGC 1807 de l’ 11 d’octubre  de 1993) i al Decret del 

reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 78/2002, de 5 de 

març. (DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

Cal assenyalar que, atenent a la no localització de restes ni nivells d’entitat 

arqueològica, així com a la no trobada d’indicis que pressuposessin l’existència 

d’aquestes restes durant el control de la realització de la rasa situada entre el carrer 

Còrsega 691B- 695 i el Ptge. Catalunya 1 i els dos embornals, es va acordar, entre les 

parts implicades no realitzar el seguiment arqueològic de la rasa del Ptge. Catalunya 

contemplada al projecte d’obres. 

2. SITUACIÓ 

L’espai on s’ha realitzat aquesta intervenció arqueològica es troba situat al barri del 

Camp de l’Arpa, al districte de Sant Martí de Barcelona, el Barcelonès. Més 

concretament es troba situat entre el carrer Còrsega, 691B-695 i el passatge 

Catalunya, 1-9. 

3. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

El Pla de Barcelona està comprès entre els rius Llobregat i Besòs. Està obert al mar 

limitat per la Serralada de Collserola i, a migjorn, per la falla que segueix, ran de mar, 

des del Garraf i el turó de Montjuïc fins el turó de Montgat, més enllà del Besòs. 

El Pla es pot dividir en tres sectors: pla inclinat, turons arran de mar i el pla de baix que 

correspondria a la zona compresa entre l’esglaó que formen aquests turons i el mar. 

La falla originada al moment de la fractura del massís Catalano-Balear, dibuixà el que, 

a grans trets, havia de ser la costa catalana. Per això, el pla inclinat de peu de 

Collserola és de basament paleozoic i d’estructura tabular, havent estat afectada per 

tots els moviments orogènics alpins. 

En definitiva, podem dir que aquest indret, on s’ha realitzat la intervenció s’assenta 

sobre una plana quaternària. 

4. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

4.1. Notícies històriques 

L’espai on s’ha dut a terme la intervenció arqueològica es situa a l’ anomenat barri de 

Camp de l’Arpa, que forma part del districte de Sant Martí. Primigèniament era la part 

nord del territori cap a on es va estendre el nucli del Clot, coneguda com el barri de la 

Muntanya i comprenia l'actual Camp de l'Arpa i el Guinardó. Va mantenir el seu pes 

agrícola des d’època medieval fins a mitjan segle XIX, quan es va començar a 

urbanitzar. 
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El topònim de Camp de l'Arpa procedeix probablement de l'existència d'un dolmen en 

aquesta zona. Figura citat en un document de l'any 1037 del Cartulari de Sant Cugat, 

amb la forma ad ipsa archa, amb motiu d'una confrontació de límits. El nom actual és 

una deformació de l'original1. 

Pel que fa a l’època contemporània, La primera notícia d'aquesta urbanització data 

del 1845, quan es va sol·licitar permís per construir les primeres casetes al barri de la 

Muntanya. L'any 1846, Maria Micaela de Borràs, viuda de Peguera, va proposar la 

creació dels carrers de Joan de Peguera, Sant Miquel i Sant Maties (actual Coll i Vehí), 

Verge del Carme (actual Freser) i Eterna Memòria en un ampli solar de la seva 

propietat. 

Des del punt de vista urbanístic, el Camp de l'Arpa es va resistir al Pla d'Eixample 

d'Ildefons Cerdà aprovat l'any 1.859. Els interessos dels propietaris i l'oposició dels 

membres del consistori van fer que la major part de les obertures dels carrers nous 

s'estronquessin en arribar al barri. Per això, els carrers de Còrsega, Roselló i Provença 

moren a l'alçada del traçat del carrer de Rogent. Aquest fet ha permès mantenir 

alguns passatges del segle XIX, com ara els passatges del Sospir, del Trinxant, del Pistó, 

etc., que proporcionen una imatge insòlita al començament del segle XXI. 

4.2. Antecedents arqueològics 

A les proximitats d’aquest espai, diverses intervencions arqueològiques prèvies a la 

present han testimoniat l’existència de restes, les quals han aportat la base del 

coneixement arqueològic de l’ indret. 

Quant a proximitat i rellevància arqueològica podem destacar: 

-A l’any 1998 (CELA, 1998) a l’espai existent entre l’Hospital de Sant Pau i la Ronda 

Guinardó, al jaciment de Mas Casanovas, es va portar a terme una intervenció 

arqueològica que va permetre la documentació de dues fosses d’enterraments 

d’època tardo- romana i alt-medieval, així com 3 fosses circulars que podrien 

correspondre a unes sitges amb el farciment intern modern. 

-Malgrat no haver-hi memòria de la intervenció portada a terme l’any 1983 i dirigida 

per Josep Oriol Granados a Can Casanovas, es té constància que es va localitzar part 

de la necròpolis d’època romana. 

-Durant juliol i agost de 1997, es va portat a terme una intervenció arqueològica dins 

els jardins de l’Hospital de Sant Pau, (REVILLA,E. 1997)durant la qual no es van localitzar 

cap resta arqueològica. 

-Més recentment, a l’any 2003 (RAMOS, 2003), es va dur a terme una intervenció al 

carrer de Sant Quintí nº 55- 95 durant la qual es va documentar part d’un mur que 

podria correspondre al mur de tanca de l’Hospital de Sant Pau així com es varen 

recuperar diferents fragments ceràmics d’època moderna i baix medieval. 

 

 

                                                      

 

1 “El Camp de l'Arpa del Clot.  El territori i els barris.  Districte Municipal de Sant Martí Web de la ciutat de 

Barcelona.” Pàgina web. 



Intervenció arqueològica 

Carrer Còrsega, 691B- 695 i Passatge. Catalunya, 1-9 

Barcelona, el Barcelonès. (127/09) 

 

 

   

Memòria científica [p. 6]         

-A l’any 2009 (VILA, J.M.; ACHÓN,O. 2009) es va portat a terme una intervenció a 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en concret al Pavelló de Santa Apol·lònia. A 

aquesta intervenció no es van documentar cap resta arqueològica anterior a la 

construcció del mateix pavelló. 

-A l’any 2009 (VÁZQUEZ, 2009), una altra intervenció realitzada a l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau va permetre la documentació de 3 inhumacions d’època romana, així 

com nivells amb materials tardorepublicans/ altoimperials i ceràmiques d’època 

ibèrica, a més de localitzar nivells d’època moderna. 

-Durant l’any 2010, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, més concretament al 

Pavelló de Sant Jordi, es va realitzar una intervenció arqueològica durant la qual no es 

van localitzar cap resta arqueològica (ACHÓN,O., 2010) 

-Per concloure, hem de ressaltar la intervenció arqueològica portada a terme més 

recentment a aquesta zona. Entre octubre i desembre de 2010, també al recinte de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (VV. AA, 2011) es va realitzar una intervenció que 

va permetre la documentació d’una sitja d’època ibèrica, així com construccions 

industrials atribuïbles a un marc cronològic del segle XIX. 

5. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 

La intervenció arqueològica està motivada per la instal·lació d’un nou col·lector que 

connecti amb el ja existent al carrer Xifré, així com la col·locació de dos nous 

embornals. 

L’execució d’aquest projecte urbanístic representava la realització de dues rases al 

subsòl a aquest tram de carrer. Així mateix per tal de col·locar els embornals, es devia 

d’excavar una altra rasa que connectessin aquests embornals amb la rasa 1. 

Cal remarcar que aquest indret es troba ubicat en una zona d’interès arqueològic i 

d’alt valor històric. 

Atenent a aquestes qüestions, així com a la proximitat amb altres restes 

arqueològiques aparegudes amb anterioritat, d’acord amb la normativa municipal i 

general en matèria patrimonial, s’ha portat a terme aquesta intervenció arqueològica, 

tenint com a objectiu la documentació de possibles restes arqueològiques al subsòl 

d’aquest espai. 

6. FONAMENTS DE DRET 

La intervenció és de caràcter preventiu, atenent la Llei 9/1993 30 de setembre del 

Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807 de l’11 d’octubre de 1993) i el Decret 78/2002 

de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 

(DOGC 3594 de 13 de març de 2002). 

El jaciment també es troba protegit patrimonialment per la Revisió del Pla General de 

Premià de Dalt de 2001.  
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7. TREBALLS REALITZATS 

Els treballs portats a terme durant aquesta intervenció tenien com a objectiu la 

documentació de possibles restes al subsòl d’aquest espai. 

Els treballs realitzats han consistit en: 

·Control arqueològic dels treballs de realització, tant mecànics com manuals, de dues 

rases de servei i dels dos embornals. 

·Documentació de la rasa, així com dels treballs realitzats. 

·Documentació planimètrica i fotogràfica de les rases i dels embornals. 

 

 

Rasa/Embornal Llargària 

(m.) 

Amplada 

(m.) 

Profunditat 

(m.) 

Cota assolida 

(m.s.n.m.) 

Restes 

documentades 

R-1 67.10 1.00 4.40- 2.80 32.70/ 34.30  

R-2 14.00 1.00 2.80- 2.20 34.10/ 34.90  

E-1 2.80 1.00 2.20 34.90  

E-2 2.60 1.00 2.10 35.00  

Dades de dimensions de les rases i embornals controlats. 

 

 

El nou col·lector contemplat al projecte d’obres devia de discórrer paral·lel a la vorera 

dreta del carrer Còrsega, començant al passatge de Catalunya i continuant fins al 

col·lector existent a la cantonada del carrer de Sant Quintí amb el carrer Còrsega. 

La no localització del col·lector existent va significar la excavació de la rasa al llarg de 

la mateixa vorera existent entre el passatge de Catalunya i la cantonada de Còrsega 

amb Sant Quintí. Es van excavar uns 25.85 m de rasa al llarg de la vorera i un tram 

d’uns 40.50 m a la mateixa calçada. 

Abans de l’ inici dels treballs es contemplava la possibilitat que la presència de serveis 

en aquest tram del carrer podria haver-hi afectat el subsòl d’aquest espai, així com les 

possibles restes que es localitzessin. 

Posteriorment es va constatar la existència de diversos serveis com eren canalitzacions 

de gas natural, cablejat elèctric i canonades d’aigua al subsòl d’aquest espai. 

Les directrius d’aquesta intervenció arqueològica així com la metodologia emprada, 

va ser acordada prèviament amb els tècnics del Museu d’Història de la Ciutat. 

Aquestes directrius contemplaven un control arqueològic dels treballs, en aquest cas 

de la realització de la rasa i els embornals, aturant-los en el moment en què 

apareguessin estructures o element de caràcter arqueològic, moment a partir del qual 

s’excavaria manualment l’àrea afectada pels treballs fins a la cota plantejada pel 

projecte d’obres i es procediria a la seva documentació. 
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7.1. Rasa 1 

El primer treball realitzat va ser el control arqueològic de la excavació mecànica de la 

rasa per tal de canalitzar el nou col·lector.  

Les dimensions de la rasa eren de 67.10 m de llargària per 1 m d’amplada i una 

profunditat màxima que anava des de 4.40 m al seu extrem més meridional, passant 

per 3.60 al seu tram central i arribant fins a 2.80 m al seu extrem més septentrional. 

Aquesta rasa discorria per la zona central del carrer en una orientació paral·lela a la 

vorera esquerra del carrer Còrsega a uns 2.70 m de distància de les façanes d’aquesta 

part del carrer. 

Cal dir que, degut a les dimensions de la rasa, i la obligació de realitzar l’obra sense 

aturar la circul·lació viària, la direcció de l’obra va decidir que s’excavarien les rases 

en dos fases: la primera des del xamfrà de sant Quintí amb Còrsega fins el núm. 1 del 

passatge Catalunya, i la segona fase que aniria des d’aquest punt fins al núm. 9 

d’aquest passatge. L’excavació d’aquest segon tram començaria una vegada 

finalitzessin tots els treballs del primer tram inclús el rebliment de la rasa i la seva 

posterior formigonada. 

A continuació es va procedir a la documentació fotogràfica i planimètrica de la rasa 

així com dels treballs realitzats.  

7.2. Rasa 2 

Aquesta rasa connectava els embornals 1 i 2 amb la rasa 1. Les seves dimensions van 

ser: 14 m de llargària per 1 m d’amplada, comptant amb una profunditat de 2.20 a 

2.80 m. Presentava una pendent descendent amb una E-O. 

7.3. Embornal 1 

A continuació es va excavar un espai rectangular on s’havia de construir l’embornal. 

Les dimensions d’aquest espai van ser: una llargària de 2.80, una amplada de 1m i 2.20 

m de profunditat. El seu emplaçament era a tocar de la vorera del xamfrà del carrer 

Còrsega amb el de Sant Quintí, justament davant de la tenda existent al núm. 693 del 

carrer Còrsega. I la seva orientació era diagonal respecte al tram central de la rasa 1. 

7.4. Embornal 2 

Aquest embornal es va excavar seguidament, i el seu emplaçament va ser just al 

costat esquerra del pas de vianants existent a aquest tram de carrer i que dona accés 

a la plaça Sant Josep de Calassanç. Les seves dimensions van ser: 2.60 m de llargària i 

1 m d’amplada, amb una profunditat de 2.10 m.  
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8. METODOLOGIA 

Registre estratigràfic 

La metodologia utilitzada per aquesta intervenció es basa en el mètode de registre 

Harris / Carandini, que consisteix en el registre objectiu i en la documentació 

exhaustiva de restes i estrats, utilitzant per això un model de fitxes específiques. 

Topografia i planimetria 

Les restes s’han vinculat geogràficament amb les coordenades UTM, per tal de 

documentar i facilitar la interpretació de la seqüència estratigràfica. La topografia i la 

planimetria han estat tractats informàticament amb AutoCAD 2005. 

Documentació fotogràfica 

Per tal de deixar una constància visual dels treballs realitzats, així com de les restes 

aparegudes, s’ha realitzat un registre fotogràfic exhaustiu, utilitzant-se el format digital. 

9. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

D’entrada, les diverses arquetes i registres, feien pressuposar l’existència de diversos 

serveis justament a l’espai on s’havia projectat la rasa 1 especialment per la zona de la 

vorera, i d’altra banda es pressuposava l’afectació si fos així, en major o menor grau, 

de les possibles restes en aquest espai degut al continu procés d’urbanització d’aquest 

tram del carrer. 

Posteriorment, durant el control arqueològic dels treballs realitzats no es van 

documentar cap tipus de resta, tan sols múltiples serveis i un parell de canalitzacions 

d’aigua que es trobaven en servei. 

9.1. Rasa 1 

El primer element que es va documentar va ser la del paviment actual d’aquesta part 

de la calçada: UE 1. Era el nivell d’asfalt que comptava amb una potència d’uns 20 

cm i apareixia a la cota de 37.10 m. Cobria la UE 2. 

A continuació , a la cota 36.90 m, es va localitzar la preparació de l’asfalt: UE 2. Estava 

compost de formigó i presentava una potència de 0.40 m. Es trobava cobert per la UE 

1 i cobria a la UE 3. 

El següent element documentat va ser la UE 3. Era un nivell de terra aportada, de 

compactació alta, color marró fosc i una potència de 1.40 m. Es va localitzar a la cota 

de 36.50 m. Es trobava coberta per la UE 2 , cobria a la UE 4 i s’estenia fora els límits de 

la rasa. 

La UE 4 va ser el següent element que es va documentar. Era una veta de terreny 

geològic formada per argiles carbonatades i que presentava una compactació 

extrema. Va aparèixer a la cota de 35.10 m, tenia una potència entre 0.15 i 0.40 m i 

s’estenia fora els límits de la rasa. 
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A continuació, a la cota de 34.70 m, es va documentar la UE 5. Era un nivell geològic 

compost d’argiles de tons vermellosos juntament amb carbonats. El nivell de 

compactació era alt, sense arribar a l’extrem de la UE 4. Es trobava cobert per la UE 4 i 

continuava a una cota inferior a l’assolida i s’estenia fora els límits de la rasa. 

Al tram de rasa que discorria per l’espai de la vorera, es va documentar una bossada 

de terra de matriu argilosa amb un fragment de ceràmica comuna romana i un 

fragment de ceràmica africana: UE 6. Es va localitzar a la cota de 36.20 m, tenia una 

potència de 0.70 m i continuava fora el límit de la rasa. El seu grau de compactació 

era mínim i es trobava cobert per la UE 2, alhora que cobria la UE 3. 

Cal remarcar que, a aquest tram de rasa es van localitzar diversos serveis com són: 

llum, aigua i gas natural, juntament amb una canalització d’aigua en ús. 

9.2. Rasa 2 i Embornal 1. 

Tant la rasa 2 com l’embornal 1 presentava la mateixa estratigrafia: 

En aquesta rasa, el primer element que es va documentar, a l’igual que la rasa 1, va 

ser el nivell d’asfalt UE 1. Es localitza a la cota de 37.10 i tenia uns 20 cm de potència. 

Cobria a la UE 2. 

A continuació, a la cota de 36.90 m es va documentar la preparació del nivell d’asfalt: 

UE 2. Era un nivell de formigó que tenia uns 0.40 m de potència, cobert per la UE 1 i que 

cobria a la UE 3. 

La UE 3, va ser el següent element documentat. Es va localitzar a la cota de 36.45 m i 

era un nivell de terra aportada, de compactació alta, color marró fosc i amb una 

potència de 1.40 m. Es trobava cobert per la UE 2 i cobria a la UE 4.  

A continuació, a la cota de 35.10 m, es va documentar la UE 4. Era una veta de terreny 

geològic formada per argiles carbonatades i que presentava una compactació 

extrema. Tenia una potència entre 0.15 i 0.40 m i s’estenia fora els límits de la rasa. 

Estava cobert per la UE 3 i cobria a la UE 5. 

Per últim, a la cota de 34.70 m, es va documentar la UE 5. Era un nivell geològic 

compost d’argiles de tons vermellosos juntament amb carbonats. El nivell de 

compactació era alt, sense arribar a l’extrem de la UE 4. Es trobava cobert per la UE 4 i 

continuava a una cota inferior a l’assolida i s’estenia fora els límits de la rasa. 

9.3. Embornal 2. 

El primer element que es va documentar durant l’excavació d’aquest embornal va ser 

la UE 1. Era el nivell d’asfalt de la calçada que comptava amb una potència d’uns 20 

cm i apareixia a la cota de 37.00 m. 

A continuació, a la cota de 36.80 m es va documentar la preparació del nivell d’asfalt: 

UE 2. Era un nivell de formigó que tenia uns 0.40 m de potència, cobert per la UE 1 i que 

cobria a la UE 3. 

La UE 3, va ser el següent element documentat. Es va localitzar a la cota de 36.35 m i 

era un nivell de terra aportada, de compactació alta, color marró fosc i amb una 

potència de 1.40 m. Es trobava cobert per la UE 2 i cobria a la UE 5. 
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En aquest embornal, a continuació, es va documentar la UE 5. Apareix a la cota de 

34.60 m. Era un nivell geològic compost d’argiles de tons vermellosos juntament amb 

carbonats. El nivell de compactació era alt, es trobava cobert per la UE 3, continuava 

a una cota inferior a l’assolida i s’estenia fora els límits de l’espai de l’embornal. 

10. CONCLUSIONS 

En aquesta intervenció arqueològica no s’ha documentat cap resta ni nivell amb 

entitat arqueològica. 

Malgrat la localització d’un nivell amb fragments de ceràmica d’època romana a la 

rasa 1, podem dir que els treballs de control arqueològic sobre aquesta actuació 

urbanística han donat resultats negatius, ja sigui pel continu moviment de terres portat 

a terme en aquest espai i l’existència d’un gran nombre de serveis, que no ha permès 

la conservació de la estratigrafia original, o per la pròpia inexistència de restes en el 

subsòl d’aquest espai.  

Degut a la visió parcial que ens ha donat el control de la rasa 1, no ha estat possible 

constatar si l’origen d’aquest nivell amb ceràmica (UE 6) era antròpic o natural.  

Atenent aquest fet i a la possibilitat de documentar restes en futures intervencions a les 

proximitats d’aquest espai, es creu convenient remarcar la documentació d’aquest 

nivell UE 6. 

Pel que fa al refugi antiaeri núm. 812, no s’ha documentat cap indici de la seva 

existència en aquest espai en concret. 
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FOTO 1. Vista inicial del primer tram del carrer, el punt on 

es va iniciar l’actuació urbanística. Des de l’est (xamfrà 

carrer Còrsega amb Sant Quintí) 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTO 2. Excavació de forma mecànica de la rasa 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FOTO 3. Vista final de la rasa 1. Des de l’est (xamfrà carrer 

Còrsega amb Sant Quintí). 

 

 

 

 
 

 

FOTO 4. Excavació de forma mecànica de la rasa 2 i 

embornal 1. Des de l’oest. 
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FOTO 5. Vista final de la rasa 2 i l’embornal 1. Des de 

l’oest. 

 
 

FOTO 6. Excavació de forma mecànica de la rasa 1 en el 

tram de la vorera. Des de l’est. 

 

 

 

 
 

FOTO 7. Vista del tram final de la rasa 1 discorrent per la 

vorera. Des del nord-est. 

 

 

 

 
 

FOTO 8. Vista final de l’embornal 2. Des del SO. 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 
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Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 1 

Sector:
 

R1,R2.E1,E2 

Àmbit: 
 Cronologia: segle XX   Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Paviment actual de la calçada. 

DESCRIPCIÓ : Nivell d’asfalt de 0.20m de gruix. Es localitza a la cota de 37.10  m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 2 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 2 

Sector: R1,R2,E1, 

E2 
 

Àmbit: 
 Cronologia: segle XX   Afectació: Parcial 

DEFINICIÓ : Preparació del paviment actual de la calçada. 

DESCRIPCIÓ : Preparació del paviment actual. Apareix a la cota 36.90 m, estava composta de formigó i tenia una 
potència de 0.40 m.  

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 3 Es cobert per UE 1 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 3 

Sector: 
 

R1,R2,E1,E2 

Àmbit:
 Cronologia: Contemporània        Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Estrat de terra aportada.  

DESCRIPCIÓ : Nivell de terra aportada, compactació alta, color marró fosc i una potència de 1.40 m. Es va 

localitzar a la cota de 36.50 m. S’estén fora els límits de les rases i embornals. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 4 Es cobert per UE 2 

Talla a  Tallat per  

S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 4 

Sector: R1.R2, E1
 

Àmbit: 
 Cronologia: Contemporània   Afectació: Parcial 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ : Era una veta de terreny geològic formada per argiles carbonatades i que presentava una 

compactació extrema. Tenia una potència entre 0.15 i 0.40 m i s’estenia fora els límits de la 

rasa. ES va localitzar a la cota de 35.10 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 5 Es cobert per UE 3 

Talla a  Tallat per  

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 5 

Sector: 
 R1, R2, 

E1, E2 

Àmbit:
 Cronologia:        Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ : Era un nivell geològic compost d’argiles de tons vermellosos  juntament amb carbonats. El nivell 

de compactació era alt, sense arribar a l’extrem de la UE 4. ES va documentar a la cota de 

34.70 m. Continua a una cota inferior a l’assolida. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a  Es cobert per UE 4 

Talla a  Tallat per  

S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 6 

Sector:
 R1 

Àmbit: 
 Cronologia: Indeterminada 

 

  Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Estrat 

DESCRIPCIÓ : Bossada de terra de matriu argilosa amb un fragment de ceràmica comuna romana i un 

fragment de ceràmica africana: UE 6. Es va localitzar a la cota de 36.20 m, tenia una potència 

de 0.70 m i continuava fora el límit de la rasa. El seu grau de compactació era mínim. 

Presentava intrusions. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 3 Es cobert per UE 2 

Talla a  Tallat per  

S´entrega a  Se li entrega  
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Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 7 

Sector:
 R1 

Àmbit: 
 Cronologia: Indeterminada   Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Estructura. Paviment. 

DESCRIPCIÓ : Paviment de panots (20x20cm i 4 cm de gruix). Paviment de la vorera actual. Apareix a la cota 

de 37.30 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 7 Es cobert per  

Talla a  Tallat per  

S´entrega a  Se li entrega  

 

Fitxa d’Unitat Estratigràfica  UE 8 

Sector:
 R1 

Àmbit: 
    Afectació:  Parcial 

DEFINICIÓ : Estrat de preparació del paviment de la vorera. 

DESCRIPCIÓ : Preparació del panots de la vorera. Té una potència de 0.20 m. 

MATERIAL 
DIRECTOR : 

 

SEQÜÈNCIA 
FÍSICA : 

Igual a  Equivalent a  

Rebleix a  Es reblert per  

Cobreix a UE 3 Es cobert per UE 7 

Talla a  Tallat per  

Es recolza a  Se li recolza  

S´entrega a  Se li entrega  
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